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Jótékonysági est az iskola javára
Hagyományteremt´́o céllal szervezte meg a
rétsági általános iskola azt a jótékonysági
délutánt, melynek bevételét a gyermekek
érdekében kívánják felhasználni. 

A délutáni gálam´́usorban a diákok
adtak el´́o egy színes csokrot, majd ezt
követ´́oen egy bál zárta a gazdag progra-
mot.
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Városházi tudósítások
A város képvisel´́o-testületének június
havi ülésén els´́oként a 2012. évi költség-
vetés módosítása került napirendre. 

A napirendi pont tárgyalásra kerülését
a lebontott központi támogatás alaku-
lása, az átvett pénzeszközök, az egyéb
bevételek, valamint a testületi kötele-
zettségvállalások indokolják. Az e
tárgyban született rendeletet
közzétesszük.
A napirenden szerepelt a Kis-
térségi Járóbeteg Szakellátó
m´́uködésér´́ol, a Nonprofit Kft.
taggy´́ulésér´́ol, illetve a 2011.
évi mérlegbeszámoló elfogadá-
sáról szóló tájékoztatás. A tájé-
koztatóban elhangzott, hogy “Az idei
évben négy új szakorvos kezdte meg
tevékenységét, ezzel is javítva a hoz-
záférést és a szakmai színvonalat. Így
lehet´́oségünk nyílt az ultrahang diag-
nosztika és a reumatológiai rendelése-
ken rövidíteni a várakozási id´́ot, a ne-
urológián heti egy szombat délel´́otti
rendelést tudtunk indítani. A sebészet
esetében pedig egy új sebész kezdte
meg rendelését, ennek ellenére a sebé-
szeti szakrendelés további meger´́osí-
tésre szorul. Az els´́o öt hónapban ösz-
szesen 23,419 beteget láttunk el, az
átlagos kihasználtságunk 87,4% volt.
A teljesítményeink alapján a fedezeti
pontunkat minden hónapban elértük.”
A testület a tájékoztatót elfogadta.
A testület el´́ott álló következ´́o feladat
a központi orvosi ügyelettel kapcsola-
tos közbeszerzési eljáráshoz közbe-
szerzési szakért´́o kiválasztása volt. A
legjobb ajánlatot a Medlines Orvos-
technikai Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft nyújtotta be. A közbeszerzési eljá-
rás bruttó 978.500 Ft-os költségét a
háziorvosi ügyeleti ellátással érintett
önkormányzatok lakosság arányosan
viselik.
Miután a korábbi intézményvezet´́o
megbízása lejárt, a Napközi Otthonos
Óvoda óvodavezet´́o feladatainak ellá-
tásával 2012. augusztus 1. napjától
2017. július 31. napjáig terjed´́o határo-
zott id´́ore az álláshelyre egyedül pá-
lyázó Vinczéné Szunyogh Judit 2651
Rétság, Mez´́o u. 12. szám alatti lakost,
az intézmény óvodapedagógus mun-
kakörben határozatlan id´́ore kineve-
zett közalkalmazottját bízta meg.
Szintén ezen intézmény életér´́ol szólt
az a napirendi pont, amely a
2011/2012. nevelési évre vonatkozó
beszámolóját tárgyalta meg. A testület

felkérte az óvoda vezetését, hogy az
intézményi kihasználtság növelése ér-
dekében az indokolatlan hiányzások
megszüntetéséhez szükséges intézke-
déseket tegye meg. Hozzájárult
ugyanakkor ahhoz, hogy 2012. június
30-ig határozott id´́ore engedélyezett
dajkai álláshelyet 2012. július 1-t´́ol

határozatlan idej´́u álláshelyre
módosítsa. 
A konyha m´́uködését ismétel-
ten át kell tekinteni. A testület
felkérte a jegyz´́ot, hogy a
konyhai feladatellátást 2012.
szeptember 01. napjától he-
lyezze vissza az önkormányzat

szervezetébe, és az err´́ol szóló el´́oter-
jesztést a 2012. augusztusi ülésre
nyújtsa be
A következ´́o határozat értelmében a
Napközi Konyha biztonságos m´́ukö-
dése érdekében hozzájárul, hogy
2012. július 1-t´́ol 1 f´́o szakácsn´́oi stá-
tusz betöltésre kerüljön határozatlan
id´́ore szóló kinevezéssel. A nyugdíjba
vonuló és az új dolgozó augusztus 1-
t´́ol jelentkez´́o bérkülönbözetét a költ-
ségvetés soron következ´́o módosítása-
kor a költségvetésen át kell vezetni.
A konyhai létszámcsökkentés miatt a
képvisel´́o-testület 2012. augusztus 1.
napjától 1 f´́o bérét és járulékait zárolja.
Az átszervezés eredményér´́ol, a záro-
landó bér összegér´́ol a képvisel´́o-tes-
tület az augusztus havi ülésre kért tá-
jékoztatást.
Önkormányzati támogatásban része-
sül´́o Rétsági civil szervezetek beszá-
molói sorában a testület megtárgyalta
a Rétsági Árpád Egylet, a Városi
Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt Rétsá-
gi Szervezete, a Rétsági Hunyadi Já-
nos Nyugállományúak Klubja, a Ke-
repl´́o Néptánc Egyesület, a Rétsági Ju-
do Club, a rétsági 31. Hunyadi János
Harckocsi Dandár Baráti Kör, a Rétsá-
gi Polgár´́or Egyesület, a Rétság Városi
Sport Egyesület, a Római Katolikus
Plébánia Hivatal, a Kölyöksziget Ala-
pítvány, a Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat, valamint az Önkéntes T´́uzol-
tó Egyesület beszámolóját és munká-
jukat megköszöni.
A képvisel´́ok megtárgyalták az állami
fenntartású Rózsavölgyi Márk Alapfo-
kú M´́uvészetoktatási Intézmény rétsá-
gi kihelyezett tagozatának 2012. évi
finanszírozására vonatkozó el´́oterjesz-
tést. A kihelyezett tagozat 2012. évi
m´́uködtetéséhez kért 1.076.000 Ft ön-

kormányzati támogatásról a képvise-
l´́o-testület a megállapodás felül-
vizsgálata után kívánnak dönteni.
A testület az önkormányzat finanszíro-
zási problémáinak áthidalása céljából
60.000.000 Ft azaz hatvanmillió forint
összeg´́u folyószámla-hitelkeret szer-
z´́odés, valamint a bérjelleg´́u kifizeté-
sek finanszírozása céljából 2012. év-
ben havonta maximum 17.741.000 Ft
azaz Tizenhétmillió-hétszáznegyvene-
gyezer forint összeg´́u munkabérhitel
felvételének lehet´́oségér´́ol dönt. Az
ülésen hangsúlyt kapott az, hogy ez
nem jelent tényleges hitelfelvételt,
csak a lehet´́oségét biztosítja a bizton-
ságosabb gazdálkodás érdekében.
Megtárgyalásra került  az aktuális
szerz´́odésekr´́ol, valamint bérleti szer-
z´́odések jóváhagyásáról készített el-
´́oterjesztés. A határozati javaslatokat,
azok megtárgyalása után elfogadta a
testület.
A Civil Szervezetek Házában m´́uköd´́o
F´́okefe Nonprofit Kft. bérleti szerz´́o-
déssel kapcsolatos kérelme tárgyában
született határozat szerint: A Képvise-
l´́o-testület a Rétság, Templom u. 8.
szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan 66/2012. (III.23.) sz. Kt. hatá-
rozattal jóváhagyott, bérleti szerz´́odé-
sének 4.3. pontjában rögzített bérleti
díj kedvezményt a következ´́ok szerint
módosítja: “Bérbeadó munkavállalón-
ként alkalmazott rétsági lakosonként
havonta 14.000 Ft, azaz Tizennégye-
zer forint bérleti díj kedvezményt biz-
tosít a Bérl´́o részére.”
A helyi adók állományáról és behajtás
helyzetér´́ol készített el´́oterjesztés tár-
gyalása során született határozat értel-
mében a hátralékok csökkentése érde-
kében következetesen, a jogszabályok
biztosította keretek között folyamato-
san kell eljárni. A fizetési felszólítá-
sok, letiltás, azonnali beszedési incas-
só eredménytelensége esetén a behaj-
tást a végrehajtónak haladéktalanul át
kell adni. 
A Nógrád Megyei Munkaügyi Bíróság
el´́ott folyamatban lév´́o perben - az ön-
kormányzat képviseletével megbízott
dr. Gáspár Zoltán egyéni ügyvéd által
benyújtott megbízási szerz´́odést, vala-
mint a megbízási szerz´́odést a testület
jóváhagyta. 
A Városüzemeltetési Csoport lakta-
nyai telephelyének ellen´́orzése alapján
megállapított munkavédelmi hiányos-
ságokra vonatkozó el´́oterjesztés kap-
csán a testület hozzájárult ahhoz, hogy
a Polgármesteri Hivatal valamint a
Városüzemeltetési Csoport tevékeny-
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Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2012. JÚLIUS
Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Júliusban 9-én hétf´́on.

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától 17.30
óráig. Júliusban 25-én szerdán.

Hutter Jánosné jegyz´́o: Minden hétf´́on 14-
17 óráig. Júliusban 2., 9., 16., 23., 30.

Testületi ülés 

Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére Augusztus 31. péntek
16.00 óra (PVB. ülés id´́opontja: augusz-
tus 28 kedd 16.00 óra) 

Tervezett napirendek: 1) Beszámoló
az Önkormányzat 2012. évi költségvetés
féléves teljesítésér´́ol. 2) Beszámoló a
2011/2012 oktatási évr´́ol. 3) Közoktatási
feladat-ellátási, intézményhálózat m´́uköd-
tetési terv módosítása. 4) Tájékoztató a
folyamatban lév´́o szerz´́odésekr´́ol. 5) Be-
számoló a testület lejárt határidej´́u határo-
zatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´́ol. 6) Tájé-
koztató a két testületi ülés közötti id´́oszak-
ban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról. 7) Tájékoztató a
kiemelt feladatok ellátásáról. 

További részletek www.retsag.hu hon-
lapon az Önkormányzat fejezetben.

Önkormányzati rendelet

Jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület nyílt üléseinek jegyz´́okönyve
az ülést követ´́o 15 napon belül elérhet´́ok
a www.retsag.hu  weblapon, az Önkor-
mányzat fejezetben.

ségére vonatkozó kockázatértékelési
és megel´́ozési intézkedésekre vonat-
kozó szabályzat a - kedvez´́obb ajánla-
tot benyújtó - Trust Capital Kft. -nél
90.000 Ft+áfa megbízási díjért meg-
rendelésre kerüljön
A hivatásos t´́uzoltó ´́ors kialakításához
szükséges önkormányzati tulajdonú
laktanyai ingatlan ingyenes használat-
ba adásról szóló megállapodást a tes-
tület jóváhagyta. A jelenleg az önkén-
tes t´́uzoltó egyesület használatában lé-
v´́o épületet a Nógrád Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság ingyenes
használatába adja hivatásos t´́uzoltó ´́ors
m´́uködtetésének id´́otartamára.
Az önkormányzat tulajdonában lév´́o
OPEL személygépkocsi értékesítési
lehet´́oségeit a testület megvizsgálta.
Az ajánlatok ismeretében a személy-
gépkocsit értékesíteni nem kívánja A
gépjárm´́uvet továbbiakban a konyha
részére ebéd szállítás céljára biztosítja.
A belterületi árkok és utak felújítására
érkezett ajánlatokat a testület megis-
merte. A Rétság Pet´́ofi utcai burkolt
árok, a Nyárfa utcai lépcs´́o és járda,
valamint a Rózsavölgy utcai burkolt
árok felújításával a Váci Útépít´́o Kft-t
bízza meg, bruttó 4.438.965 Ft ajánlati
áron. A munkálatok költségeit a 2012.
évi költségvetés közutak üzemeltetése
szakfeladaton tervezett 3.500 eFt ter-
hére biztosítja. 
A Pet´́ofi utcai, Zrínyi utcai, Piac téri,
Kossuth utcai aszfaltburkolati hibák
javításával, valamint a F´́oúti járda be-
szakadás javításával, az Ady Endre úti
áteresz beszakadás javításával, a
Nyárfa utca és Iskola tér közti lépcs´́ok
járdák felújításával, építésével kapcso-
latos munkák elvégzésével a Váci Úté-
pít´́o Kft-t bízza meg, bruttó 5.900.745
Ft ajánlati áron.
Egy tájékoztató hangzott el a települé-
si szilárd és folyékony hulladékgaz-
dálkodási tevékenység helyzetér´́ol, a
létesítmények állapotáról, üzemelteté-
sér´́ol. képvisel´́o-testület a DMRV Zrt.
tájékoztatóját elfogadta.
Képvisel´́ok jóváhagyták, hogy Jávor-
ka János képvisel´́o 2012. június havi
tiszteletdíját felajánlja a Magyar Vö-
röskereszt Nógrád Megyei Szerveze-
tén keresztül a rétsági vöröskereszt
csoportnak.

Rétság Város Önkormányzata 
Képvisel´́o-testületének

14./2012. (VI.25.) önkormányzati ren-
delete a 2012. évi költségvetésr´́ol szóló
2/2012. (II.21.) rendelet módosításáról 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogal-
kotói hatáskörében, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban
meghatározott feladatkörében a 2012. évi
költségvetés módosításáról - a lebontott
központi támogatás, átvett pénzeszköz,
egyéb bevétel, valamint a testületi kötele-
zettség vállalás el´́oirányzatának átvezeté-
sér´́ol - az alábbi rendeletet alkotja.

I. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Városi Önkor-
mányzatra és annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az önkor-
mányzat felügyelete alá tartozó intéz-
ményekre terjed ki.

2. § (1) Az A képvisel´́o-testület a Város és
az intézmények együttes 2012. évi
költségvetésének bevételi és kiadási
f´́oösszeget 66.316.000 Ft-tal emeli és
a költségvetés bevételi és kiadási szín-
vonalát 991.696.000 Ft-ban állapítja
meg.

(2) A 66.316 ezer Ft bevételei el´́oirányzat
növekedéséb´́ol

— központi támogatás 15.509 ezer Ft
— m´́uködési bevétel 3.411 ezer Ft
— önkormányzati támogatás 36.623 ezer

Ft
— m´́uködési célú pénzeszköz átvétel

10.773 ezer Ft
— helyi adó 0 ezer Ft
— átengedett adó 0 ezer Ft
— m´́uködési hitel felvét 0 ezer Ft
— fejlesztési célú bevétel 0 ezer Ft
— fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 0

ezer Ft
— fejlesztési hitel felvét 0 ezer Ft

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ Rétság Város Önkormányzat és irá-
nyítása alá tartozó költségvetési szer-
vek bevételi és kiadási f´́oösszegét
991.696 ezer Ft-ban állapítja meg.

4.§ (1) A Képvisel´́o-testület a 991.696
ezer Ft bevételi f´́oösszegb´́ol

a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer
Ft-ban,

b.) a m´́uködési célú bevételt 876.665 ezer
Ft-ban,

c.) a fejlesztési hitelt 10.000 ezer Ft-ban,

e.) a m´́uködési hitelt 64.381 ezer Ft-ban,
f.) a pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban

állapítja meg.
5. § (1) A 66.316 ezer Ft kiadási el´́oirány-

zat növekedésb´́ol
— Beruházás  3.122 ezer Ft
— Felújítás 3.082 ezer Ft
— Fejlesztési célú pénzeszköz átadás  83

ezer Ft
— Egyéb fejlesztési kiadás 0 ezer Ft
— Fejlesztési célú tartalék 0 ezer Ft
— Fejlesztési célú kiadás összesen: 6.287

ezer Ft
— Személyi jelleg´́u juttatás 6.008 ezer Ft
— Munkaadót terhel´́o járulékok 1.155

ezer Ft
— Dologi kiadás 6.034 ezer Ft
— Pénzeszköz átadás 493 ezer Ft

A rendelet teljes szövege és a mellékle-
tek megtalálhatók a város hivatalos
honlapján, a www.retsag.hu címen, az
Önkormányzat menüpont alatt.
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Megkérdeztük az illetékest
Vendégünk Salgai György, a Rétsági Sportegyesület elnöke

Sporttémával, és különösen a labdarú-
gással már elég régen foglalkoztunk a
Rétsági Televízió adásában. Miután úgy
hírlik, hogy vannak pozitív változások
a sportág területén, ezért hívtuk meg a
stúdió egy beszélgetésre Salgai Györ-
gyöt, a Rétság Városi Sportegyesület el-
nökét, Girasek Károly “Megkérdeztük
az illetékest”rovatába.

- Amikor legutóbb beszélgettünk, az
egyesület a megyei harmadosztályban
versenyzett és ott is igencsak a kiesés ha-
tárán volt. Akkor azzal nyugtattál meg,
hogy innen nincs lejjebb. A Nógrádot ol-
vasva, a táblázatokat nézve úgy látszik,
hogy lényegében változott meg a helyzet.
Bár (a beszélgetéskor) még egy mérk´́ozés
hátra van, mi várható ezt követ´́oen?

- Vissza kell menni a több évvel eze-
l´́otti állapothoz, amikor az akkori képvise-
l´́o-testület az egyesületet nem megfelel´́o-
en támogatta anyagilag. Ezért két lehet´́o-
ségünk maradt. Az egyik, hogy vagy csak
a feln´́ott csapatra koncentrálunk, s azzal
foglalkozunk, vagy a másik, hogy az után-
pótlás csapat mellett m´́uködtetünk egy
megye III-as csapatot, s amennyiben a fel-
tételeink adottak lesznek, akkor megpró-
bálunk feljebb lépni. Örömmel mondha-
tom, hogy ebben az évben már adottak a
feltételeink. Megköszönve az önkormány-
zatnak, a mostani képvisel´́o-testületnek a
támogatását, elmondhatjuk, hogy amit
vállalt az egyesület azt túl is teljesítette.

- Mondjunk valamit a tabellákról! Hol
tartotok most?

- Az utolsó forduló el´́ott már örömmel
elmondhatjuk, hogy a csapat biztos, hogy
bajnok lett, s megszerezte az els´́o helyet,
hiszen kilenc ponttal vezet a bajnokság élén.
Az el´́onyünk már matematikailag sem be-
hozható. Ez azt jelenti, hogy feljebb tudunk
lépni a másodosztályba, s azt is, hogy jöv´́ore
már tudunk indítani még ifjúsági csapatot is.

- A magasabb osztályban való szerep-
léshez persze felkészült sportolók kelle-
nek. Bár itt lelkes fiatalok vannak, van
remény arra, hogy többen visszajönnek
Rétságra focizni, vagy közben neveltetek
új focistákat magatoknak?

- A nevelés kérdésében még szükség
van egy évre, hogy ´́ok is fölérjenek arra a
szintre. Voltak nekünk azonban olyan
sportolóink, akik kinevel´́odtek, s közben
más környékbeli sportegyesületekhez ke-
rültek. Bízunk abban, hogy ugyanúgy,
mint tavaly a serdül´́ocsapatnál, amikor ha-
za tudtuk hozni a teljes garnitúrát, ugyan-
úgy számíthatunk a jelent´́os részükre.
Megpróbáljuk ´́oket hazahozni, s egy tar-
tós, üt´́os csapatot kinevelni bel´́olük. A to-
vábbiakban is rétságiakra szeretnénk tehát
támaszkodni.

- A feln´́ottekr´́ol beszéltünk, de a megye
kett´́oben egyébként is kötelez´́o az utánpót-
lással is foglalkozni. Úgy tudom, hogy bár
a megye háromban ez nem volt kötelez´́o,
mégis foglalkoztatok fiatal labdarúgókkal
is, hogy legyen mib´́ol kiállítani egy csapa-
tot bel´́olük is. Hogyan állnak a serdül´́ok a
jelenlegi bajnokságban?

- Könny´́u helyzetben vagyunk, hiszen
az egyesület vezet´́osége sosem hanyagolta
el az utánpótlás-nevelést. Az U7-es, U9-
es, U11-es csapatunk immár összesen
több mint negyven tornán vett részt.

- Milyen eredménnyel? 
- A kis csapatainknál nemigen számít az

eredmény, bár nincs szégyenkeznivalónk.
Már egymaga az is egyedülálló, hogy mind-
három korosztályban ki tudtunk állítani csa-
patot. Az eredményekre sem lehet pana-
szunk, hiszen ott vagyunk az élmez´́onyben.
Tudunk tehát mib´́ol meríteni. A másik, amit
ki szeretnék emelni, ami nem volt kötelez´́o,
hogy a serdül´́o csapatunkat végig verse-
nyeztettük a megyei els´́o osztályban. Olyan
eredményt értek el, olyan jó helyezést, ami-
re még Rétságon nem volt példa.

- Ha jól számolom, akkor hat csapattal
dolgozik a rétsági egyesület. Lassan visz-
szatér ahhoz a szinthez, amikor nyolc-ki-
lenc különböz´́o korosztályhoz tartozó csa-
pattal versenyez. A sportolók létszáma ho-
gyan alakul?

- A bajnokság kezdetén, az ifjúsági
csapattal együtt száz körül igazolt sporto-
lónk lesz. Nem csak a csapat, hanem a régi
hangulat is visszatért az egyesülethez. Op-
timistán nézünk a jöv´́obe, s úgy gondo-
lom, hogy a megyei els´́o osztály kapuját
is meg tudjuk döngetni.

- A megye másodosztályra visszatérve,
ott már teljesen új elvárások elé van állat-
va a csapat, új ellenfelekkel kell megküz-
deni. Milyenek a pályafeltételek, s milyen
ellenfelek várhatók?

- A megye kett´́oben f´́oleg Balassagyar-
mat környékér´́ol várhatók ellenfelek. Ti-

zennégy csapat várható. Már többször
megnyertük korábban ezt a bajnokságot.
Volt, hogy csak azért lettünk másodikak,
mert nem tudtuk biztosítani az els´́o osztály
feltételeit. A pályáról pedig annyit, hogy ját-
szottunk a megyei els´́o osztályban, s akkor
társadalmi munkában megteremtettük a fel-
tételeket. Azóta nem romlott annyit a pálya,
hogy b´́oven megfelelünk a megye kett´́o el-
várásainak. Ami pedig feladat hárul reánk,
azt az egyesület tagsága magára fogja vál-
lalni, s meg fogja csinálni.

- A feltételekr´́ol szólva nem kerülhetjük
meg a pénzügyi kérdéseket sem. Hogyan
áll az egyesület anyagilag?

- Nagyon takarékosan költekeztünk
eddig ebben az évben, s nagyon bízom
benne, hogy el´́o tudjuk teremteni a m´́ukö-
dés szükséges fedezetét. Az önkormány-
zati támogatáson túl vannak saját bevéte-
leink, vannak szponzoraink, s több ígérvé-
nyünk van támogatásra. Szükség is lesz
rá, hiszen többet kell utaznunk, több mér-
k´́ozést kell játszanunk.

- Van-e elegend´́o segítség ebben a
munkában?

- Egy jól képzett szakembergarnitúra
áll a hátam mögött. A serdül´́o csapat sike-
res irányítását Rezsnyák Gábor végzi, a
kis korosztályoknál Oláh László segítség-
re számíthatunk, illetve rajtam kívül még
Szabó Endre edz´́osködik itt. Sokáig itt
dolgozott Rotter Feri bácsi, de ´́o most egy
komolyabb feladat ellátására hazatért N´́o-
tincsre. Mindehhez hozzá kell tenni, hogy
az egyesületünk a tagjaink, a családok tá-
mogatása nélkül nem tudott volna ilyen
eredményt felmutatni. Ezúton is köszönet-
tel tartozunk nekik. az ´́o munkájuk nélkül
nem sikerült volna eddig eljutni. 

- Mit lehet mindehhez hozzátenni?
HAJRÁ RÉTSÁG!

Fórum vállalkozóknak
Többször felvet´́odött már, hogy szükség
lenne egy olyan el´́oadásra, egy olyan fó-
rumra, amelyen a helyi vállalkozók kapná-
nak tájékoztatást pályázati lehet´́oségekr´́ol,
foglalkoztatási kedvezményekr´́ol és jogsza-
bályváltozások ´́oket érint´́o kérdéseir´́ol. Te-
kintve, hogy a városi önkormányzat PVB
bizottsága is fontosnak tartotta ilyen alka-
lom szervezést, Jávorka János városüze-
meltetési tanácsnok kezdeményezésére
létre is jött egy ilyen rendezvény május
25-én  a m´́uvel´́odési központban.
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Megkérdeztük az illetékest
Vendégünk Jávorka János, a Rétsági Polgár´́or Egyesület elnöke

A Rétsági Televízió kamerái el´́ott Já-
vorka Jánost, a Rétsági Polgár´́or Egye-
sület elnökét kérdeztük az egyesület vá-
rosvéd´́o, városfejleszt´́o terveir´́ol.

- A polgár´́orséget érint´́o törvényi vál-
tozások születtek a közelmúltban. Hogyan
érinti ez a rétsági polgár´́orök munkáját?

- Már az el´́oz´́o kormányciklusban
megszületett egy törvény, mely általáno-
san szabályozta polgár´́orségek munkáját.
Az elmúlt év decemberében ezt a törvényt
teljesen átszabták. Teljesen új koncepció
alapján került elfogadásra. Ennek értelmé-
ben egy sor új feltételnek kellett megfelel-
niük az egyesületeknek. Szerencsére mind
a rétsági, mind a térség többi egyesületei
maradéktalanul megfelelnek ezeknek. Így
váltak alkalmassá arra, hogy megfelelje-
nek a pályázati feltételeknek is.

- A Rétsági Polgár´́or Egyesület részt
vett egy tavaly ´́osszel meghirdetett pályá-
zati programban. A felhíváshoz a térség
tizenhat települése csatlakozott. Most ér-
keztünk el odáig, hogy megszületett a Le-
ader program keretében meghirdetett pá-
lyázat eredménye. A DIPO-hoz (Duna-
Ipoly Határmenti Együttm´́uködés Helyi
Közössége Közhasznú Egyesület) tartozó
tizenhat település kivétel nélkül elnyerte a
pályázati támogatást. Ennek a lényege,
hogy a pályázó egyesületek önkormány-
zatai egy térfigyel´́o kamerarendszerrel te-
hetik korszer´́ubbé a polgár´́or egyesületeik
munkáját. A program kezdeményez´́oje,
gesztora a Rétsági Polgár´́or Egyesület.

- Mikor indult a pályázat és mennyi
pályázati nyereményt sikerült elérni?

- A Leader-pályázat tavaly jelent meg.
Kezdeményezésünkre mind a tizenhat rét-
ság-térségi település csatlakozott az el-
képzelésünkhöz. Városunk vonatkozásá-
ban ez négy kamera telepítését jelenti, a
hozzá tartozó technikai eszközökkel
együtt. A postától a Mez´́o út bekötéséig
fog terjedni a hatóköre. Természetesen ezt
lehet a jöv´́oben majd tovább b´́ovíteni.
Rétság esetében  780 ezer forintos beru-
házást tesz  lehet´́ové  a pályázat. Nem
mellékes, hogy száz százalékban támoga-

tott pályázatról van szó, tehát nem szük-
séges hozzá saját er´́ot biztosítani. Hozzá
kell tennünk azonban, hogy ez a pályázat
is utófinanszírozott,  azaz a felmerül´́o
költségeket meg kell el´́olegeznünk. Az
érintett települések összességében ez a
program mintegy tizenötmilliós beruhá-
zást jelent.

- Mikor várható a program megvalósí-
tása?

- A közeljöv´́oben kerül sor egy egyez-
tet´́o megbeszélésre, és ´́osz végéig szeret-
nénk a berendezéseket üzembe is helyezni
valamennyi településen.

- A kamerák folyamatosan veszik a ha-
tókörük területét, s rögzítik a felvételt. Mi
lesz a felvételek sorsa?

- Az egész hálózat alkot egy egészet.
Lesz egy központ, ahová minden informá-
ció egybefut. Lesz egy helyiség, amelyet
alkalmassá kell tenni e faladatra. Nem
lesz folyamatos ellen´́orzés, de a felvétele-

Kerepl´́os évzáró
Az iskolai tanév vége sok kulturális,
közm´́uvel´́odési forma számára nyújt le-
het´́oséget az összegzésre, az eredmé-
nyek bemutatására. Néhányról ezen
lapszám keretében is szólunk. 

Tanévzáró gálát és mulatságot tartott a
Kerepl´́o Néptáncegyüttes is. 

A sort a színpadón az Aprócskák kezd-
ték, majd ahogyan az egyre “nagyobb”

korosztályok követték egymást, úgy gy´́o-
z´́odhettünk meg a színpadi rutinjuk elmé-
lyülésér´́ol, táncuk, mozgásuk bizton-
ságáról. 

A feln´́ottek táncát bemutató Zúgófa
Együttes fellépését követ´́oen még koránt-
sem ért véget a program. Voltak vendég-
fellép´́ok, meglepetés-programok, eszem-
iszom, mulatság, tánc és vidámság.

ket vissza lehet keresni, ha szükséges. Ha
történik bármely érintett településen vala-
miféle b´́uncselekmény, akkor vissza lehet
nézni a településeken történt mozgást. A
rend´́orkapitányság is köszöntötte ezt a le-
het´́oséget, hiszen ez egy újabb csatornája
a polgár´́orség és a rend´́orség eredményes
együttm´́uködésének.

- Van-e a rendszernek fenntartási költ-
sége, ha igen, kinek a feladata ezt el´́ote-
remteni?

- A pályázat értelmében itt is kötelez´́o
a rendszer fenntartása öt éven keresztül.
Szerencsére nem egy jelent´́os összegr´́ol
van szó, s így minden érintett polgár´́or
egyesület vállalta ezeket a költségeket.
Egy Internet-hálózat fenntartásáról van el-
s´́osorban szó, mely nem terheli meg jelen-
t´́os költséggel az egyesületeket.

- Egy példás együttm´́uködésr´́ol van
tehát szó, melyben a városunk egyesülete
volt a kezdeményez´́o. Csak gratulálni le-
het az eredményhez azoknak, akik ön-
ként vállalták azt, hogy mindannyiunk
biztonsága érdekében feláldozzák szaba-
didejüket.
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Egy sikeres rétsági: Horváthné Moldvay Ilona
Horváthné Moldvay Ilona, a Rétság
Kistérség Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat igazgatója nem el´́oször jár a
Rétsági Televízió stúdiójában, hogy a
“Sikeres rétságiak” sorozatban szól-
junk szakmai eredményeir´́ol. 

Olyan ember, aki körül - legalábbis a
szakmai munkálkodást tekintve - mindig
történik valami. Konferenciákra jár és
konferenciákat szervez maga is. El´́oadá-
sokra jár, hogy folyamatosan képezze ma-
gát, de mindig megtalálja a módját, hogy
tudását megossza másokkal. Rend-
szeresen publikál szakmai lapokba. Szinte
törvényszer´́u, hogy a sokoldalú szakmai
munkálkodás id´́onként elismeréseket
eredményez. Err´́ol szóltunk a legutóbbi
beszélgetésünk során.

- Vannak olyan élethelyzetek, alkal-
mak, amikor a teljes szakmai titulust fel
kell tüntetni. Ilyen például egy szakmai
bemutatkozás, vagy szakmai önéletrajz.
Nem könny´́u ennek Horvátné Moldvay
Ilona esetében eleget tenni, hiszen ´́o szak-
vizsgázott oligofrénpedagógia - logopédia
szakos tanár, közoktatási vezet´́o, pedagó-
gia szakos bölcsész és tanár, a beszédtech-
nika és tanulásmódszertan program okta-
tója, Palotás Gábor díjas mesterlogopé-
dus, országos közoktatási szakért´́o és me-
gyei szaktanácsadó. Ez az önmagában is
tiszteletreméltó sor a közelmúltban egy
újabb színfolttal gazdagodott. Mir´́ol is
van szó tulajdonképpen?

- Ez egy valóban elég nagy dolog. Az
Országos Köznevelési Tanács, amely a
magyar kormánynak a szakért´́o, tanácsadó
testülete újjászervez´́odött, s én is bekerül-
tem a tagjai közé.

- Mi ennek a rangos testületnek a feladata?
- A feladata, hogy az országban min-

den oktatással kapcsolatos kérdésben ál-
lást foglaljon, tegyen javaslatot. Egy dön-
tésel´́okészít´́o szakért´́oi testület ez, ahová
széles szakmai konszenzussal kerülnek be
az emberek. Huszonhárom rendes tagja
van, közülük kett´́ot a Magyar Tudo-
mányos Akadémia delegál, kett´́ot a mun-
kavállalók kamarája és egyesülete, hatot a
fels´́ooktatás, hármat a miniszter, és tíz
kolléga kerül be a szakmai szervezetek
szavazata alapján. Így kerültem be én is.

- Úgy tudom, hogy Ön képviseli a “vi-
déki” szakmát.

- Kis vidéki településr´́ol valóban nincsen
más, zömében pestiek szoktak ide kerülni,
esetleg nagy városok egyetemeir´́ol: Pécsr´́ol,
Debrecenb´́ol. Úgy gondolom, hogy a gyakor-
lathoz közel lév´́ok közül kisebbségben va-
gyunk, hiszen többségében elméleti szakem-
berek vesznek részt ebben a munkában.

- Ha néhány ismertebb nevet említhet-
nénk közülük.

- Annyit a múltról lehet tudni, hogy az
Országos Közoktatási Tanács, bár nem
pontosan ezen a néven, de már az ezerki-
lencszázas években jött létre, amikor az
oktatás nagy reformja indult. Már akkor
megfogalmazódott, hogy szükség van egy
szakért´́o, szakmai testületre. Ez az ötve-
nes évekig m´́uködött, 1956-ban szüntették
meg. 1990-ben szervezték újjá. Ilyen ne-
vekkel találkozunk soraikban,  mint Ve-
kerdi Tamás, Hoffman Rózsa, Horn
György és még sorolhatnánk.

- Gyakorta van arra példa, hogy az
igazi elismerés, kitüntetettre újabb felada-
tokat ró. Ez esetben is így van, s hogy
mennyire így, hadd olvassak fel egy rész-
letet egy levéb´́ol, melyhez hasonlót igen
sokat kapott az elismerés óta. “Kedves
Ilona! Örülünk, hogy személyedben, egy
gyakorlatban is dolgozó gyógypedagógus
kapott lehet´́oséget arra, hogy  szakmánkat
képviselje az Országos Köznevelési Ta-
nácsban. Köszönet, hogy javaslatod alap-
ján megalakult a kiemelt figyelmet igény-
l´́o gyermekek helyzetével foglalkozó bi-
zottság, nagyon nagy szükség van rá! Re-
ménnyel tölt el minket az, hogy te nagyon
jól ismered a kistelepülések életét, gond-
jait. Ez számunkra kiemelten fontos, hi-
szen a mi szakszolgálatunk is kisiskolá-
kat, óvodákat lát el. Te is pontosan tudod,
hogy ezért sokszor egészen más módsze-
reket, eszközöket kell alkalmaznunk, mint
a nagyobb városokban. Üdvözöljük, azt a
nem mindennapi törekvésedet, hogy a
problématérkép megalkotásával igyekszel
érvényesíteni kollégáid véleményét is. El-
jutott hozzánk is  a Demoszthenész Egye-
sületen keresztül a táblázat, amelyben a
sajátos nevelési igény´́u gyermekekkel, ta-
nulókkal kapcsolatos kérdések szerepel-
nek.” - Ebb´́ol a levélb´́ol az is kiderül, hogy
az Ön által kezdeményezett bizottság fel-
állt, s a vezetését Önre bízták. Mivel fog-
lalkozik ez a bizottság?

- Az Országos Köznevelési Tanácsnak
vannak állandó bizottságai, és vannak ide-
iglenes bizottságai. Állandó bizottság pél-
dául az, amely az érettségivel foglalkozik,
a pedagógusképzés és továbbképzés bi-
zottsága, a digitális taneszközök bizottsá-
ga, a tankönyvbizottság,  a kerettantervbi-
zottság. Van néhány ideiglenes bizottság.
Ilyen a szakképzési bizottság, mely na-
gyon fontos munkát végez, hiszen nagyon
komoly változások történnek e téren, s a
másik, amelyet én javasoltam, ez a ki-
emelt figyelmet igényl´́o gyermekekkel és
tanulókkal foglalkozó bizottság. Ez nem
csupán a hátrányos helyzet´́u és sajátos ne-
velési igény´́u, fogyatékos gyermekekkel
foglalkozik, hanem a kiemelten tehetsé-
ges gyermekekkel is. Ha tehát a gyerme-

kek bármilyen ok miatt kiemelt figyelmet
érdemelnek, akkor erre a bizottságra is tá-
maszkodhatnak. Valamilyen értelemben
valamennyi gyermek kiemelt figyelmet
érdemel, nem véletlen tehát, hogy az Or-
szágos Köznevelési Tanács elnöke úgy fo-
galmazott, hogy ez a bizottság az egész
rendszert átfogja valamilyen értelemben.
Ennek a bizottságnak az elnökévé válasz-
tottak, s már el is kezdtük a munkát. Azt
gondoltuk, hogy nagyon sok elméleti tu-
dás van a birtokunkban, de ki kell dolgoz-
ni azt, hogy ez az elméleti tudás miként
m´́uködik majd itt vidéken is. Kértünk
szakmai visszajelzéseket. Nagyon sokan
csatlakoztak a felhíváshoz. Nagy munka
lesz mindezt összegezni, de ezt követ´́oen,
ennek birtokában tudunk majd javaslato-
kat tenni a minisztérium felé. Most jelen-
nek meg a végrehajtási rendeletek az új
törvényhez. Bízom benne, hogy ezeket a
javaslatokat már ott tudjuk érvényesíteni.

- Megtalálta tehát a szakterületének
megfelel´́o feladatot, de minden bizonnyal
vannak olyan problémák is a látókörében,
ami az egész oktatásra hatással vannak. 

- Valóban, azzal együtt, hogy én
gyógypedagógusnak tartom magam, lé-
vén, hogy én bölcsész is vagyok, és kö-
zépiskolai tanár is, az oktatás teljes spekt-
ruma érdekel. Azt gondolom, hogy nagy
fontosságú az a tény, hogy az Országos
Közoktatási Tanács teljes grémiuma állás
foglalt a jövend´́ot illet´́oen. Olyan sok vál-
tozás történik, melyek között a pedagógu-
sok egy kicsit elbizonytalanodtak. A tö-
rekvés azt célozza meg, hogy a pedagógu-
sok presztízsét helyreállítsák, megújuljon
az egész pedagógusképzés, s helyreálljon
a pedagógusok életpályája. Nyújtson ga-
ranciát arra, hogy fiatalok is akarjanak pe-
dagógusok lenni. Ennek az a feltétele,
hogy ez a pálya is kiszámítható legyen.
Felel´́oséggel tartozunk a szakma felé is,
de felel´́oséggel az ország vezetése felé is.

- Gratulálunk a szakmai sikerhez. An-
nál is inkább, hiszen biztosak lehetünk ab-
ban is, hogy a szakmai gyarapodás a tér-
ségben tevékenyked´́o,  az Ön által irányí-
tott intézményben is a kit´́uzött pedagógiai
színvonalat szolgálják.                 V.J.
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Kézm´́uves csoportok közös kiállítása
A tanév vége minden évben alkalmat je-
lent a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves cso-
portjai számára arra, hogy bemutassák az
elmúlt év alkotásait. A Rétsági T´́uzzo-
mánc Körnek ez a kiállítás egyben annak
a sorozatnak a végét is jelentette, melynek

révén Diósjen´́on, Ipolyságon és Vácott is
bemutatkoztak. A gyermek szobrász szak-
kör kiállított alkotásai is arról árulkodtak,
hogy sok fantáziával, kézügyességgel, a
mesterségbeli fogások elsajátításával ötle-
tes figurák készülhetnek.

Zeneiskolai tanévzáró
A zeneiskola rétsági tagozatának növendé-
kei is bezárták az idei tanévet, hogy a nyár
folyamán e tekintetben is pihenhessenek. A
tehetséges diákokat megtapsolta a bemutató

közönsége. Sokan közülük rutinosabban
léptek a színpadra, hiszen korábbi fellépé-
seikkel már részt vállaltak a különböz´́o
kulturális események színesítésében is.

Nyugat-Nógrádi barangoló Kirándulás Jásztelekpusztára és Nógrádba
A rétsági m´́uvel´́odési központ a nyár érkez-
tével egy négy alkalomból álló kirándulás-
sorozatot indított. A délutáni túrák során a
nyugat-nógrádi térség egy-egy különleges
helytörténeti értékkel rendelkez´́o helyszí-
nét látogatják meg. A sorozat minden ki-
rándulása helytörténész vezetésével törté-
nik, így a résztvev´́ok megismerkedhetnek
térségünk történelmének egy szeletével.

Az els´́o alkalommal Jásztelekre indult
a csapat. A településünk határába vezet´́o
gyalogos sétát megel´́oz´́oen egy vetítésre
került sor a m´́uvel´́odési központban,
melynek segítségével szó esett azokról az
érdekességekr´́ol, amelynek nyomait Jász-

telekpusztán immár nem lehet látni. Az
egykori m´́uemlék magtárról, a kalandos
élet´́u Benyovszky Móricról, a család utol-
só jászteleki tagjáról, a tragikus sorsú Be-
nyovszky Emánuleról. Krúdy Kálmán be-
tyáról, kit Jászteleken ért a végzet. Az
egykorvolt apró településre ellátogatók
ma csak a temet´́o maradványait kereshet-
ték, fel - több sírt ma is ápolnak a hozzá-
tartozók - az omladozó Benyovszky kripta
láttán megfogalmazódott, hogy milyen jó
lenne megmenteni. S természeten elláto-
gattak a szomszédos hegycsúcson találha-
tó földvárhoz is. Az óriási tölgyfamatu-
zsálemek tövében csak téglamaradványok

jelzik, hogy egykoron itt emberek éltek.
A következ´́o túra Nógrádba vezetett. A

várfennsíkról pompás panoráma tárul elénk.
Innen a legszebb a kilátás a Börzsöny hegyeire
és az egész Nógrádi medencére.  A nógrádi
kiruccanás zárópontja a tájházban volt. A
török hódoltság után, az elpusztult, elmene-
kült lakosság pótlására felvidéki szlovákok
érkeztek a településre. Ezért fedezhettük fel
a tájházban is a nemzetiségi kultúra értékeit.

A sorozat folytatása révén Drégely vá-
rát fedezhetik fel az érdekl´́od´́ok, s legutol-
jára Diósjen´́ore vezet a túra, hol szintén
sok legendát, érdekességet hallhatnak
majd a kirándulók.

Irodalmi pályázat
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör pályá-
zatot hirdet a vers és prózaírók részére. A pá-
lyázaton korhatár és a témakör megkötése nél-
kül, minden alkotó részt vehet. Kizárólag más-
hol meg nem jelent írásm´́uvekkel lehet pályáz-
ni! Az írásokat digitálisan is kérjük mellékelni.
A pályázatok terjedelme nem haladhatja meg
az öt gépelt oldalt. (Word, Times New Roman,
1,5 sortáv.) A jeligés pályázatok mellé, zárt
borítékban kérjük mellékelni a jelige feloldá-
sát. Egy jeligéhez maximum három írásm´́u
tartozhat. Az írásm´́uvek leadási határideje:
2013. január 15. Cím: Spangár András Irodal-
mi Kör - Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf.: 24.
A legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a díszes ki-
vitel´́u Spangár András emlékplakettet és a
hozzá járó oklevelet. Az arra érdemes írásokat
megjelentetni tervezzük a Kör 2013. évi anto-
lógiájában és a Kör honlapján is. 

Fotópályázat
A rétsági Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár fotópályázatot hirdet kiadványai
illusztrálása érdekében. A felvételek témá-
ját nem határozzuk meg, az a kérésünk,
hogy a rétsági kistérségben (járásban) ké-
szüljenek. A legjobb felvételeket kiállítjuk
és megjelentetjük a Spangár antológia és a
Rétsági Évkönyv következ´́o kötetében. 

A JPG formátumban készült felvétele-
ket 2012. december 31-ig kérjük elküldeni
a könyvtár.retsag@gmail.com címre. A
nyomdai alkalmazásra is megfelel´́o méret´́u
képek, fekete-fehérben szerepelnek az em-
lített kiadványokban.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Július 7-ig megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás:
Pillanatképek a Majálisról

Július 2. hétf´́o, 10.00 órától
a könyvtárban
Baba-mama hétf´́o

Július 9. hétf´́o
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás a Nyugat-nógrádi ba-
rangolón készült felvételekb´́ol:
Jásztelekpuszta - Nógrád

Július 9. hétf´́o, 10.00 órától
a könyvtárban
Baba-mama hétf´́o

Július 10. kedd, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves m´́u-
helyében
Szünidei kézm´́uveskedés: üvegfestés

Július 12. csütörtök, 14.00 órától
Nyugat-nógrádi barangoló - 
Drégely-vár
Azoknak, akik kedvelik a kirándulást,
természetjárást, helyi érdekességeket,
látványosságokat, a tájkép- és makrofo-
tózást... Indulás a m´́uvel´́odési központ
el´́ol 14.00 órakor, visszaérkezés kb. este
7 órakor. Kérjük, részvételi szándékát
jelezze: 35/350-785, muvkozpont@ret-
sag.hu, vagy személyesen. (Autós ér-
dekl´́od´́ok jelentkezését is várjuk!)

Július 14. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Sportközgy´́ulés

Július 16. hétf´́o, 10.00 órától
a könyvtárban
Baba-mama hétf´́o

Július 17. kedd, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Mesemozi: Alice csodaországban
Színes, magyarul beszél´́o, amerikai
rajzfilm, 75 perc Belépés ingyenes.

Július 23. hétf´́o, 10.00 órától
a könyvtárban
Baba-mama hétf´́o

Július 26. csütörtök, 14.00 órától
Nyugat-nógrádi barangoló - Diósjen´́o
Azoknak, akik kedvelik a kirándulást,
természetjárást, helyi érdekességeket,
látványosságokat, a tájkép- és makrofo-
tózást... Indulás a m´́uvel´́odési központ
el´́ol 14.00 órakor, visszaérkezés kb. este
7 órakor. Kérjük, részvételi szándékát
jelezze: 35/350-785, muvkozpont@ret-
sag.hu, vagy személyesen. (Autós ér-
dekl´́od´́ok jelentkezését is várjuk!)

Július 28. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
Bál

Július 30. hétf´́o, 10.00 órától
a könyvtárban
Baba-mama hétf´́o

El´́ozetes
Augusztus 2. szerda, 10.00 órától

a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves m´́u-
helyében
Szünidei kézm´́uveskedés - a gyer-
tyakészítés fortélyai

Augusztus 5. vasárnap
Lovasnap Pusztaszántón

Augusztus 9. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás a Nyugat-nógrádi ba-
rangolón készült felvételekb´́ol:
Drégely-vár - Diósjen´́o

Augusztus 14. kedd
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Mesemozi: Toy Story 2. - Játékháború
Színes, magyarul beszél´́o, amerikai
animációs film, 92 perc
Belépés ingyenes.

Augusztus 20. hétf´́o
a Nagyparkolóban
SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG

Augusztus 29. szerda, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
a Magyar Fotográfia Napja alkalmából
A Rétsági Fotókör kiállítása
Megtekinthet´́o: szeptember 15-ig.

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Starlight Dance Company tánccsoport

Nyári szünet
A Kör - a térség képz´́om´́uvészeinek klubja

Minden hónap utolsó hétf´́ojén, 17.00
órától

Rétsági Fotó Kör Minden hónap 1. és 3.
hétf´́ojén 18.00 órától Vezeti: Vargáné
Fidel Ágota

N´́oi torna és Jóga Minden hétf´́on és csü-
törtökön, torna 18.00 órától, jóga
19.00 órától Vezeti: Évinger Boglárka

Kedd:
Hip-hop tánccsoport Minden kedden

17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti
Szerda:
Starlight Dance Company tánccsoport

Nyári szünet
T´́uzzománc Kör Nyári szünet

Electric boogie táncpróba Minden szerdán
17.00 órától Vezeti: Szeri György

Játékos német nyelvoktatás gyerekeknek
Nyári szünet

Csütörtök:
Hastánc Minden csütörtökön 17.00 órától
Német nyelvi kurzus Nyári szünet
Péntek:
Szobrász szakkör Nyári szünet
Zúgófa néptánc próba Minden pénteken

18.00 órától Vezeti: Kozák Katalin
Spangár András Irodalmi Kör Minden hó-

nap 2. péntek 17.00 órától

Istentiszteletek
a m´́uvel´́odési központban:

Református egyház: Minden hónap 1. és
3. vasárnap, 8.00-9.30-ig

Hit gyülekezete Minden pénteken, 18.00
órától.

Nyári nyitva tartás
Könyvtár: 

Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-17.00
Szombat: zárva

Augusztus 1-17 a könyvtár zárva
M´́uvel´́odési Központ:

Hétf´́o-csütörtök: 08.00-20.00
Péntek 08.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00

Rendezvények esetén ett´́ol eltér´́o id´́o-
pontban.

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja. Napon-
ta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktu-
ális információkkal. Januártól több adás-
nappal, több ismétléssel szolgáljuk a néz´́oket.

Július 10-15-ig kedd-péntek 18 és 21 óra-
kor, szombat vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika 
Válogatás a környez´́o települések
filmjeib´́ol

Július 31 -augusztus 5-ig kedd-péntek 18
és 21 órakor, szombat vasárnap 10 óra-
kor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Hírek röviden, Megkérdeztük az ille-
tékest, Ismert emberek sikeres rétsági-
ak. stb.

B´́ovebb, részletes tartalom a képújságban
és az rtv.retsag.net oldalon.

    2012. JÚLIUS       HANGADÓ    

    8   



Ünnepi Könyvhét 
Óvodások a könyvtárban

Az Ünnepi Könyvhét egyedülálló ma-
gyar kulturális rendezvénysorozat, évr´́ol
évre töretlen sikerrel és népszer´́uséggel,
immár a 83. alkalommal került megrende-

zésre országosan.
A rétsági Városi M´́uvel´́odési Központ

és Könyvtárban is rendszeresen tartunk
könyvbemutatókat és gyermekfoglalkozá-
sokat ebb´́ol az alkalomból. Ez évben má-

Elballagtak a nyolcadikosok
A ballagás mindig jelent´́os esemény egy
intézmény  életében, de még nagyobb
jelent´́oség´́u azok  számára, akik nyolc
év után, ifjú emberként lépnek ki az
iskolájuk véd´́oszárnyai alól, hogy fel-
s´́obb szinten folytassák tanulmánya-
ikat.

Az ünnepi búcsút megel´́oz´́oen még vé-
gigjárták a város utcáit, hogy bohókás jel-
mezeikkel felvidámítsák a járókel´́oket, s
élményt szerezzenek önmaguk számára. A
ballagás már komolyságot követel, s hogy
még szívesebben emlékezzenek a Rétsá-
gon eltöltött tanulmányaik befejezésére, a

hozzátartozók virágcsokrokkal halmoz-
zák el ´́oket.

A hivatalos rész után minden ballagó
egy-egy lufit eresztett el az égbe. Jelképe-
sen így engedte ´́oket is el az iskolájuk,
remélve, hogy szárnyaló vágyaik, terveik
megvalósulnak majd.

jus 30-án került sor két könyvbemutatóra,
valamint a délel´́ott folyamán a nagycso-
portos óvodásoknak, akik az ´́osszel kezdik
meg tanulmányaikat, bemutattuk könyv-
tárunkat.

Az ovisoknak a könyvtár gyermek-
részlegéb´́ol olyan könyveket mutattunk
be, melyek figyelemfelkeltése szempont-
jából hasznos információkat tartalmaznak
ennek a korosztálynak. Így bemutatásra
kerültek olyan ismeretterjeszt´́o könyvek,
melyekb´́ol sokat lehet tanulni úgy a min-
dennapi életben, mint a tanulmányaik so-
rán. Nagy érdekl´́odés volt a különféle há-
ziállatok (kutyák, macskák, lovak...) tartá-
sával, gondozásával kapcsolatos könyvek
iránt. Zárszóként közösen az ismert mon-
dókákból szemezgettünk és közösen ad-
tuk el´́o a gyermekekkel.
Két könyv bemutatója

Az esti program során az immáron 13.
alkalommal megjelent Rétsági Évkönyv
kötetének bemutatására adódott alkalom,
melyet a könyv szerkeszt´́oje Végh József
az intézmény igazgatója mutatott be. El´́o-
adásában kiemelte a legújabban általa fel-
kutatott érdekességeket Rétságról és kör-
nyékér´́ol.

Csilik Erzsébet, tolmácsi lakos Ison-
zótól a Duna-csatornáig cím´́u könyve
nemrégiben jelent meg, melynek hivatalos
bemutatására könyvtárunkba került sor. A
könyv szerz´́oje meghatóan beszélt arról
mi késztette a könyv megírására és meg-
jelentetésére. Büszkén vallotta, hogy ´́O,
mint nem író személyiség saját szavaival
szerette volna bemutatni ezt a korszakot,
miként, hogy élték meg ezeket az esemé-
nyeket, melyek ´́Ot személy szerint és csa-
ládját is érintették.

Az el´́oadás végén kötetlen beszélge-
tésre és dedikálásra került sor. 
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Végh József.  Felel´́os szerkeszt´́o: Végh József. 
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! 

A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24.  Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. 
A lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. Felel´́os vezet´́o: Pál György. ISSN 1216–2914.

Tájékoztató
Zöldhulladék gy´́ujtési rend - Rétságon

Tisztelt Rétsági Lakosok!
A Zöld Híd Régió Kft. ezúton tájékoz-

tatja a rétsági lakosokat a zöldhulladék
gy´́ujtéssel kapcsolatban az alábbi fontos
információkról.

Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´́ujt´́o zsákokban gy´́ujthetik a kisebb
mennyiség´́u komposztálható zöldhulladé-
kokat. A zöldhulladékok közé különösen
a f´́ufélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti
növények és azok részei, gallyak, ágak
max. 60 mm vastagságig sorolhatóak. A
zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárolhatják
meg az alábbi helyszíneken:
— 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Polgár-

mesteri Hivatal
— 2651 Rétság, Rákóczi út 29. Paletta

Trade Kft. 
Egy szállítási nap alkalmával maxi-

mum 10 db zöldhulladékot tartalmazó
zsák helyezhet´́o ki ingatlanonként! Társa-
ságunk kizárólag az ebben a zsákban ki-
helyezett zöldhulladékot szállítja el.

2012. évi zöldhulladék gy´́ujtési rend
tervezett id´́opontjai a következ´́ok:

- július 12. csütörtök
- július 26. csütörtök
- augusztus 9. csütörtök
- augusztus 23. csütörtök
- szeptember 6. csütörtök
- szeptember 20. csütörtök
- október 4. csütörtök
- október 18. csütörtök
- november 8. csütörtök

A zöldhulladék szállításáról információt a
www.zoldhid.hu weboldalon találnak.

Köszönjük együttm´́uködésüket!

A Rétság Városi Rend´́orkapitányság és 
a Rétsági Polgár´́or Egyesület felhívása!

Hogyan nem válunk a b´́uncselekmények áldozataivá

A nyaralásokra indulók házai üresen
maradhatnak, célszer´́u rokont, isme-
r´́ost, szomszédot megbízni a ház fel-
ügyeletére, figyelésére. Kérheti a helyi
Polgár´́or Egyesület segítségét az ingat-
lan id´́onkénti ellen´́orzésére.

Amennyiben a család nyaralása miatt
id´́os személy marad egyedül a lakásban az
´́o felügyeletér´́ol hasonló módon gondos-
kodjon a család, legyen, aki naponta láto-
gatja, beszél az id´́os személlyel.

A nyár folyamán megnövekedhetnek a
konyhakerti terménylopások, kérjük,
hogy err´́ol is adjanak hírt, a megel´́ozés
érdekében.

Az iskola befejeztével, a vakációt kez-
d´́o gyermekek és fiatalok közül többen
maradnak felügyelet nélkül, gyakoribbá
válhatnak csavargások és a szórakozóhe-
lyek látogatása. Ezzel együtt növekedhet
az általuk és sérelmükre elkövetett sza-
bálysértések és b´́uncselekmények száma.
A nyári id´́oszakban a felel´́osségérzetük is
csökken, a melegben a tiltott helyen való
- vagy úszás-tudás nélkül való - fürd´́ozés
is el´́ofordulhat.

Egymásra figyelés és kommunikáció
segítségével küszöbölhet´́o ki, hogy az
egyedül maradt id´́os emberek helyzetét
kihasználják és b´́uncselekmény áldozatá-
vá váljanak, az ´́orizetlenül maradt lázakat
feltörjék és az értékeket eltulajdonítsák,
illetve, hogy a fiatalok a vakáció veszé-
lyeit felismerjék és megel´́ozhessék.

Jó tanácsok id´́os embereknek:
— Ne legyen hiszékeny, ismeretleneket

sose engedjen be az udvarra, házba,
lakásba.

— Mindig kérje a személyazonosság iga-
zolását.

— Idegenekkel csak ajtón keresztül be-
széljen.

— Ismeretlen személyt´́ol ne kérjen segít-
séget, ha mégis szükséges, értéktár-
gyaira vigyázzon.

— A pénztárcáját zárható táskába tegye,
táskáját szorítsa magához.

— A ház, lakás kulcsait mindig jól tegye el.

— Ha van telefonja, kódolja be a segély-
hívást, hogy gyorsan tudjon segítséget
hívni.

— Beszélje meg a szomszédokkal, hogy
baj esetén hogyan jelezhet nekik.

Autósok figyelmébe:
— Ha idegen hívja fel a figyelmét, hogy

baj van a kocsival, mindig zárja be az
autót, ha kiszáll.

— Akkor is zárja be az autó ajtaját, ha
valaki segíteni akar.

— Értéktárgyait ne tegye a kocsi utaste-
rébe jól látható helyre.

— Ha közterületen kiszáll a kocsijából,
még ha csak pár lépésre távolodik is
el, mindig zárja be a járm´́uvet.

— Ne hagyjon kutyát lezárt kocsiban.

Jó tanácsok fiataloknak: 
— Ne légy hiszékeny! Ha valaki útbaiga-

zítást kér, ne kísérd, inkább magyarázd
el, hogyan juthat a keresett helyre.

— Ha idegen felajánlja, hogy hazavisz,
f´́oleg sötétedés után, ne fogadd el.

— Ha ismeretlen feln´́ott leszólít és ked-
veskedik, udvariasan hárítsd el.

— Ha valaki könny´́u munkával kereshet´́o
pénzt kínál, ne fogadd el, beszélj a
szüleiddel.

— Figyelj oda társaidra is! Szórakozóhe-
lyen figyelj oda, hogy ne tegyenek
semmit  a poharadba,  ismeretlent´́ol
el´́ore kitöltött italt ne fogadj el.

— Szórakozóhelyen ne fogadj el semmi-
lyen tablettát.

— Ne öltözz kihívóan, ékszereidet, érték-
tárgyaidat tartsd védett helyen.

A BIZALMATLANSÁG NEM B ´́UN!

A REND ´́ORSÉG SEGÉLYHÍVÓ-
SZÁMA: 107 , 112. Rétság ügyelet: +36-
350-355 , 350-144. 

Rétsági Polgár´́or Egyesület:+36-20-
9492803

Kellemes pihenést és jó nyaralást kí-
vánunk mindenkinek!

 Jávorka János elnök

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.

Telefon: (35)351-155,  0630-960-7683
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